
                                                                                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA   z dnia......................................
na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym 

także segregowanych  powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie

Strony umowy:

1) Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
tel. 75 7515124
zwana dalej Zamawiającym

reprezentowana  przez :
Kamila Kowalskiego-Wójta Gminy Janowice Wielkie

z kontrasygnatą:
Marcina Barana- Skarbnika Gminy Janowice Wielkie

2) ….................................................
   …..................................................
   …..................................................
    

zwany dalej Wykonawcą

reprezentowany przez:

§1.
Przedmiot umowy stanowi odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, położonych na terenie gminy
Janowice Wielkie wraz z ich transportem do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych oraz zagospodarowaniem (zgodnie z SIWZ oraz ofertą złożoną w ramach przetargu)
w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. U. Z 2012 r., poz. 391), zwanej dalej „Ustawą” oraz odbiór,
transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

§2.
Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się odbioru od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Janowice Wielkie, transportu i zagospodarowania w miejscach odzysku/unieszkodliwienia/
zagospodarowania odpadów komunalnych.

§3.
Zakres usług będzie obejmował:
1.W okresie od 01.07.2013 r. do 31.03.2014 r.

a)odbiór odpadów komunalnych z granicy nieruchomości i ich transport do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a ponadto zagospodarowanie tychże odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych powstałych na terenie gminy Janowice Wielkie z
częstotliwością wynikającą z uchwał Rady Gminy(raz na miesiąc w przypadku nieruchomości



jednorodzinnych, dwa razy na miesiąc z nieruchomości wielomieszkaniowych.) zbieranych w
sposób selektywny i nieselektywny;
b)odbiór z granicy nieruchomości, transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na
terenie gminy Janowice Wielkie z częstotliwością wynikającą z uchwał Rady Gminy (raz na
miesiąc);
c)odbiór z worków/pojemników selektywnie zebranych odpadów takich jak :
-papier,
-szkło,
-tworzywa sztuczne,
-metale,
-odpady ulegające biodegradacji;
d) utrzymanie porządku i czystości w promieniu 3 metrów od pojemników oraz utrzymanie
czystości i porządku w procesie wywozu;
e) opróżnianie koszy ulicznych i gniazd ustawionych na boiskach, placach zabaw i przystankach
autobusowych oraz cmentarzach, zgodnie z wykazem przekazanym przez Gminę, znajdujących się
bezpośrednio przy trasie przejazdu śmieciarki (4 razy w miesiącu);
f) odbiór przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego
dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, szczegółowe terminy zostaną podane przez
Zamawiającego,
g) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z granicy nieruchomości w ilości do 200 kg i
transport do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów, w przypadku większej ilości odbiór na zlecenie
Zamawiającego i transport do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów na zasadach określonych w
umowie;
h) zorganizowanie obsługi Gminnego Punktu Zbierania Odpadów na terenie oczyszczalni ścieków
w Janowicach Wielkich przy ulicy Sportowej, przy wykorzystaniu pracowników zapewnionych
przez Zamawiającego oraz bezpłatnie udostępnionego gruntu, co najmniej 3 razy w tygodniu, w
tym raz w sobotę lub niedzielę;
i) dostarczanie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów ( 9 zestawów 5
worków po 1 w każdym kolorze) z tasiemką do zawiązywania co najmniej raz do roku, a także
zapewnienie specjalnego zapasu na szczególne potrzeby w Urzędzie Gminy przy zachowaniu
następujących parametrów:
Kolor zielony- z przeznaczeniem na szkło- grubość co najmniej 80 mikronów,
Kolor niebieski- z przeznaczeniem na makulaturę,
Kolor żółty- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,
Kolor brązowy- z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, worek wykonany z tworzywa
biodegradowalnego,
Kolor czarny- z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane);
charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- pojemność – 120 dm³ 
- kolor – żółty, niebieski, zielony,brązowy, czarny,
- grubość – co najmniej 60 mikronów,( z zaznaczeniem worka na szkło co najmniej 80 mikronów)
- nadruk – jednostronny, wskazujący frakcję odpadów w nim gromadzoną,
przy czym Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele
kompostują odpady w celu nie dostarczania im worków w kolorze brązowym;
j) umożliwienie mieszkańcom dzierżawy lub zakupu pojemników do segregacji odpadów na
podstawie odrębnej umowy oraz ich dostarczenie, w przypadku pojemników na odpady
biodegradowalne muszą być one wyposażone odpowiedni system napowietrzania;
k) zapewnienie naklejek z kodem kreskowym na pojemniki lub worki, umożliwiających



identyfikacje mieszkańców;
l)  zapewnienie  gniazd  ulicznych  w  ilości  9  gniazd  dostępnych  dla  wszystkich  mieszkańców 
pojemniki stanowią własność Gminy;
m) zapewnienie jednego pojemnika typu DPM-1100 z przeznaczeniem na plastik w okolicy boiska
Orlik przy ulicy Sportowej w Janowicach Wielkich działka nr 596/1 oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie zebranych odpadów;
o) zapewnienie pojemnika na przeterminowane leki w aptece w Janowicach Wielkich oraz ich
odbiór, transport i zagospodarowanie;
p) zapewnienie 6 pojemników na zużyte baterie oraz ich odbiór, transport i zagospodarowanie
· 1 w Urzędzie Gminy,
· 1 w Szkole,
· 1 w sklepie spożywczym w Janowicach Wielkich,
· 1 w sklepie spożywczym w miejscowości Trzcińsko,
· 1 w sklepie spożywczym w miejscowości Radomierz,
· 1 w sklepie spożywczym w miejscowości Komarno;
r) odbiór, transport i zagospodarowanie popiołów z gospodarstw domowych w ramach odpadów
zmieszanych;
s) odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych w miejscowości Lubomierz;
t) bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
u) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas
realizacji przedmiotu zamówienia;
v) mycie i dezynfekcję pojemników oraz koszy ulicznych2 razy do roku;
w) zapewnienie systemu komputerowego umożliwiającego zamawiającemu sprawdzenie on-line
wykonanie usługi;
x) skanowanie worków/pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy odbiorze oraz
elektroniczne raportowanie o ilości odebranych odpadów raz w miesiącu.

§4.
1.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dalszej segregacji odebranych odpadów
komunalnych frakcji suchej, w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych.
Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni
osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).
2.Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie na
składowisku co najmniej 50 % (wagowo) odebranych odpadów ulegających biodegradacji w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., począwszy od dnia 16 lipca 2013 roku.
3.Zabrania się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości pod rygorem sankcji wynikających z
Ustawy.

§ 5.
1.Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zmieszanych, prowadzony będzie według
harmonogramu. W przypadku, gdy termin wywozu przypada na dzień świąteczny, Wykonawca
zapewni odbiór i wywóz odpadów w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i ogłoszonym
przez Wykonawcę.
2.Dopuszcza się , aby odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i
remontowych, elektrycznych i elektronicznych oraz oddzielnie gromadzonych odpadów
niebezpiecznych następował przy użyciu tego samego środka transportu do odbioru tych odpadów.



3. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych zebranych selektywnie, prowadzony będzie według
uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. W przypadku, gdy termin wywozu przypada na
dzień świąteczny, Wykonawca zapewni odbiór i wywóz odpadów w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiającym i ogłoszonym przez Wykonawcę.
4. Odbiór i wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych odbywać się będzie
wyłącznie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.
5.W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o
zmianę harmonogramu odbioru odpadów.

§ 6.
1.Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu usług oraz
zgłaszania wszelkich okoliczności wpływających na należyte ich wykonanie.
2.Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym przypadku,
oddawania przez właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych jako odpady
zbierane selektywnie.
3.Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane prawem
zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy, w szczególności wynikające
z Ustawy i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze
zm.) oraz prowadzić usługi w sposób zgodny z przepisami prawa.
4.Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu kart przekazywania
odpadów.

§ 7.
1. Zamawiający będzie uiszczał przez okres obowiązywania umowy wynagrodzenie miesięczne w
wysokości:
a)…… zł netto+obowiązujący podatek VAT tj. …....zł , czyli razem........ zł brutto. za
wykonanie usługi zgodnie z §3 pkt.1 a-x  z wyłączeniem §3 pkt. 1bumowy
b)…… zł netto+obowiązujący podatek VAT tj...........zł, czyli razem.......zł brutto zgodnie z
§3 pkt. 1 b umowy,
c)…… zł netto+obowiązujący podatek VAT tj...........zł, czyli razem......zł brutto zgodnie z
§3pkt 1 s umowy.
2.Rozliczenie finansowe z Wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany
miesiąc faktycznego odbioru i zagospodarowania ilości odpadów komunalnych objętych umową.
Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT po zakończeniu miesiąca
objętego fakturowaniem wraz z kartami przekazania odpadów komunalnych do miejsca ich
zagospodarowania. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT.
2a) Faktura VAT obejmuje odrębnie wymienione następujące elementy kalkulacji:
-wykonanie usługi zgodnie z §4 pkt.1 a oraz pkt 2 a -x z wyłączeniem §4 pkt. 2 b, s,
-wykonanie usługi godnie z §4 pkt. 2 b umowy,
-wykonanie usługi zgodnie z §4 pkt 2 s umowy.
3.Zapłata za usługę będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT, w drodze
przelewu
na rachunek bankowy Wykonawcy Nr .…………………………………….…….……..
……………….....…….

§ 8.
1.Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności gospodarczej objętej niniejszą umową.
2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za szkody wynikłe w trakcie
wykonywania usługi przez Wykonawcę lub prowadzonych usług przez jego podwykonawcę.
§ 10.
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu, podpisanego przez obie strony.



2.Zmiana postanowień w zawartej umowie nastąpi w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b) istotnej zmiany liczby wytwórców odpadów tj. co najmniej 5% liczby mieszkańców
wymienionych w SIWZ- odpowiednio do tej zmiany, z zastosowaniem w takiej sytuacji ceny
jednostkowej za osobę,
c) istotnej zmiany ilości wytwarzanych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych tj. co
najmniej 10 % ilości podanej w SIWZ- odpowiednio do tej zmiany, z zastosowaniem w takiej
sytuacji ceny jednostkowej za metr sześc.

§ 9.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku
(Dz. U. 2012.391.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz.
1243 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy dotyczących wyżej wymienionej problematyki.

§ 10.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, nie załatwione polubownie, podlegają
rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo Sądu w Jeleniej Górze.

§ 11.
Termin wypowiedzenia umowy wynosi 6 miesięcy.

§ 12.
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu zamówienia, od których wykonania odstąpiono, z wyłączeniem okoliczności, o których
mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podstawą naliczania tych
kar umownych będzie wartość usług od wykonania których odstąpiono.
b) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu zamówienia, od których wykonania odstąpiono. Podstawą naliczania tych kar
umownych będzie wartość usług od wykonania, których odstąpiono.
c) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy dzień
niewykonania usługi lub nieprawidłowego wykonania usługi.
3)Nie przewiduje się kary umownej w sytuacji, gdy Wykonawcy nie uda się spełnić wymogów z
artykułu 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, z przyczyn od niego niezależnych .

§ 13.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca będzie
wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi
niniejszą umową.

§ 14.
Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla zamawiającego i
jednym dla wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                          Zamawiający:


